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Inicie as atividades no subprojeto de física, do campus Caçapava do SulRS, no
mês de maio, no ano de dois mil e quartoze. Na primeira reunião do subprojeto, foi
no dia dois, de junho, de dois mil e quartoze. Na reunião fui apresentado, aos
demais bolsistas do subprojeto, logo em seguida foi explicado as filosofias, os
objetivos e entre outras coisas relacionadas ao subprojeto. Minha primeira
impressão que tive, foi de que muita coisa mudou em relação ao subprojeto de
Ciências Exatas do ano de dois mil e treze, um exemplo de mudança, foi as ideias
de intervenção nas escolas. A primeira atividade que foi solicitada, era ir na Escola
Estadual de Ensino Médio Nossa Senhora da Assunção (EENSA), onde eu e mais
um grupo, realizamos o mapeamento da escola. O mapeamento da escola ocorreu
no dia quatro, de junho, de dois mil e quartoze, as treze horas e trinta minutos,
onde tivermos como guia, a professora Ana Flávia, supervisora do grupo. Para
fazer todo o mapeamento da escola, levamos em torno de duas horas, onde
visitamos, laboratórios, biblioteca, sala de aula, pátio e outros espaços da escola.

Ao meu ver, a escola possui uma infraestrutura muito boa, porém a escola não
utiliza toda essa infraestrutura, como por exemplo a biblioteca, quando visitamos,
ela estava jogada as traças, sem nenhum responsável cuidado da mesma e eu
pude notar, que não é por falta de livros ou material para utilizar a mesma, porque
tudo isso tinha lá, a única coisa que faltava era um responsável para cuida e
atendera. Nessa atividade, pude notar também como é o ambiente do EENSA,
pude ver como os alunos são e tira algumas outras conclusões sobre eles. Depois
de ter esse primeiro contato no EENSA, fui designado a me junta ao grupo que ja
trabalhava lá, a turma que eu iria trabalha é duzentos e um e o meu grupo seria
formado pelo Tiago, Gleiciane e a Tamiris, uma nova bolsista que entrou no
subprojeto junto comigo. De início eles nos explicaram sobre o projeto iniciado na
turma, dizendo como funcionava o mesmo. O projeto tem como intuito de trabalhar
um conteúdo que os alunos gostaria de desenvolver e assim trazer a física nele.
Um projeto ao meu ver bastante inovador, porém os alunos não estão pegando o
espirito do projeto, pois quando aplicamos o primeiro questionáiro e depois
pedimos a opinião deles, alguns alunos levaram na brincadeira e com isso não
deu para obter um “norte” para desenvolver melhor o projeto. Depois de algumas
discussões, decidimos trabalhar em conjunto com o grupo, com o tema de energia,
desde das energias renováveis e não renováveis. Acreditamos que com esses
temas alcançaremos os objetivos

do projeto, além de claro auxiliar no

aprendizado dos alunos da turma. Espero também, que os alunos gostem do
projeto, porque o projeto tem muito a acrescenta no aprendizado deles, podendo
até auxiliar em uma futura decisão de escolha de profissão, também esperamos
conseguir uma visita de campo para eles irem em alguma usina de energia, para
que assim eles se lembrem mais do projeto. Além do projeto que estamos aplicado
no EENSA, o PIBID está nos solicitando que ajudarmos os alunos no estudo da
prova do ENEM. O principal foco seria na resolução de exercícios, no estilo do

ENEM e assim os alunos, que participarem das aulas, terão aprendendo
estratégias e entre outras coisas sobre a prova. Ao meu ver a iniciativa é bem boa,
pois ela vai fazer nós estudar para resolver os exercícios do ENEM, que são
exercícios que envolvem mais lógica do que saber o conteúdo. Também aos
alunos, pois eles terão alguém auxiliando a resolver aquele tipo de exercícios e o
ponto negativo é a falta de tempo, pois teremos poucos meses para estudar e
explicar sobre a prova do ENEM, acredito que um projeto desse porte, deveria
ganha mais tempo e também contempla todas as componentes curriculares.
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Nas últimas reuniões que ocorreram no dia vinte e oito, de julho, de dois mil e
quartoze e no dia quatro, de agosto, de dois mil quartoze. Tivemos como principal
pauta, a definição dos temas que iríamos trabalhar nos “aulões do ENEM”, onde a
minha dupla ficou com o tema calometria. A escolha do tema foi feito através de
um sorteio, ao meu ver ela deveria ter sido feita de outra forma, pois o conteúdo já
faz bastante tempo que eu não a estudo e também não estou no semestre que a
mesma é estudada na universidade. Na minha opinião, deveríamos ter ganhado
algum material de apoio, onde esse material deveria nos mostrar as questões, que
envolvem esse tema. Com isso nós iríamos para esses aulões mais preparados e
sabendo como seria a resolver didaticamente os exercícios e assim melhorar a
nossa aula. Também aproveitamos o tempo discutimos, sobre a cor do moletom,
onde ficou se decidido que a cor dele seria azul. Durante esse período, o meu
grupo do EENSA fez uma intervenção. A mesma ocorreu no dia sete, de agosto,
de dois mil e quartoze. Porém eu não puder participa desta intervenção, pois
estava viajando para a

IV Escola de Inverno de Educação Matemática e 2°

Encontro Nacional PIBIDMATEMÁTICA. Esse congresso me mostrou várias

áreas que podemos utiliza a matemática e também mostrou ferramentas que pode
melhorar o ensino de matemática, como o tão famoso programa de computador
geogebra. Ao meu ver o que esta faltando para melhorar ainda mais o nosso
subprojeto é a ida a um congresso relacionado a física e também mais apoio dos
coordenadores, seja com dicas de livros para estudar, artigos sobre educação
para ler ou até mesmo exercícios simples para se resolver, pois precisamos
aprender mais sobre teoria e metodologia e assim melhorar nossas intervenções
na escola.
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Dentre as últimas reuniões, do dia dezessete, dezoito e vinte e sete, de agosto de
dois mil e quartoze, ocorreram vários fatos, como por exemplo, um diálogo que
tive com o grande grupo, que mudou completamente o meu jeito de pensar sobre
“Oque é a docência?” e assim pude refletir um pouco sobre as minhas ações no
subprojeto de física, como a didática que estou aplicando na sala de aula, minha
postura dentro de sala de aula e aprender a tirar o melhor de cada intervenção. A
primeira delas, foi a intervenção no EENSA, no dia dezessete de agosto de dois
mil e quartoze, onde todo o grande grupo de bolsistas assistiram as apresentações
da turma 201 e 202, com o tema de fontes de energias. Em geral, pude ver que os
alunos não se dedicaram muito para fazer as apresentações, pois era nítido os
erros de formatação no slide e os erros de português. Uma outra coisa que notei,
foi que os alunos fizeram essas apresentações de ultima hora e isso fazia com que
eles não tivessem segurança naquilo que falavam. Com isso fazia com que as
apresentações fossem uma simples leitura do slide. Depois de assistir essas
apresentações, eu fiquei bastante chateado com as turmas, porque os alunos não
corresponderam do jeito que eu esperava e essa chateação fez com que eu não

conseguisse ver os pontos positivos das intervenções. Essa minha chateação,
ficou nítida na reunião geral do dia dezoito de agosto de dois mil e quartoze, pois
eu fui o único do meu grupo a criticar e falar negativamente sobre o que vi nas
apresentações, pois eu esperava muito mais delas, por outro lado, meus colegas
de PIBID/EENSA, falaram totalmente o oposto do meu pensamento. Eles
relataram que gostaram do que viram e que para eles estavam ótimos os trabalhos
e que os alunos estavam no caminho para a evolução deles como estudantes. Ao
ouvir esses relatos e comentários, eu comecei a pensar sobre o porque a minha
opinião foi tão diferente do grupo, porque a minha visão foi tão pessimista assim e
o que poderia fazer para que os alunos pudessem melhorar. O primeiro
pensamento que eu tive, foi que eles colocassem mais a mão na massa e assim
incentivaria eles a pesquisa. Na minha opinião, é melhor eles entenderem como
funciona a criação da energia do que ficar pesquisando sobre os impactos
ambientais, pois os impactos ambientais vão aparecendo a medida que eles vão
entendendo sobre a criação da energia. O segundo pensamento que eu tive, foi a
criação de oficinas, para auxiliar e incentivar a leitura dos alunos ou para ensinar
eles a fazer algo diferente em suas apresentações. Se conseguirmos implementar
essas duas ideias, acredito que o nosso projeto vai se encaminhar muito mais,
pois em primeiro lugar nós precisamos de mais do que cinquenta minutos de aula
e uma intervenção a cada quinze dias. Com isso, teríamos mais tempo de
implementar melhor as nossas ideias, nosso projeto e também passar mais
aprendizado para os alunos do EENSA. Uma outra coisa que noto no nosso
subprojeto, e que foi mostrada na reunião geral do campus, é que o nosso
subprojeto é muito desunido e assim faz com que cada um se preocupe com o
seu, cada um acredita que o seu método é o certo e que na sua turma o método
que o grupo esta usando é o melhor. Isso faz parecer que tem três subprojetos,
ao invés de um só. Uma outra coisa que notei, foi que a nossa estrutura é

totalmente diferente dos outros subprojeto do campus, pois nós se quer vermos os
contéudos de física durante a reunião ou ganhamos algum tipo de material de
apoio para esclarecer e tirar nossas duvidas. É sempre cada um por si, cada um
aprende uma parte e que a do companheiro do grupo que ele aprenda sozinho.
Acredito que nosso projeto é muito bom, porém é preciso arrumar um jeito para
que o grande grupo troque mais informações, que o grande grupo passe mais
tempo junto, assim todos vamos evoluir juntos, no mesmo ritmo. Pois é isso que
os outros subprojeto do campus mostraram em suas apresentações. Mostraram
que eles são um grupo muito mais organizado e unido do que o nosso, mostraram
que é importante aprender o conteúdo e assim um leque de metodologias vai ser
maior e por último mostraram que as vezes o simples é o melhor caminho a se
seguir ou que quando tem uma organização melhor e que cobra, os projetos
caminham melhor. Por último, quero expressar um pouco mais da minha opinião,
em primeiro lugar devemos melhorar a união do grande grupo, seja formando
duplas diferentes para realizar algum tipo de oficina ou até mesmo uma
apresentação de trabalhos simples na reunião e em segundo lugar, acredito que é
o mais importante, é melhorar a organização de como os projetos tem que se
encaminhar, cria metas e outras coisas do tipo. Nosso projeto, é inovador e com
isso faz com que nós fiquemos um pouco perdidos de como caminhar com ele,
então saliento, que é importante os coordenadores estarem mais presentes e
cobra ainda mais do que é se cobrado. Na última intervenção no EENSA,
apresentamos novamente as fontes de energia para a turma que trabalhamos e
assim demos uma visão de como se portar em uma apresentação e introduzimos
a eles o quanto importante são referências bibliográficas. Ao meu ver, essa
intervenção foi uma das mais produtivas que eu ja participei, pois realmente os
alunos aprenderam algo que eles vão levar para a vida inteira, uma vez que em
todas fases da vida deles, seja ainda na fase acadêmica ou no mercado de

trabalho, eles vão ter que apresentar algo na frente de um grande grupo e dessa
forma eles tem algumas dicas e alguns exemplos para seguir e também eu ganhei
alguns feedback positivos de alguns alunos, dizendo que ao ver as apresentações
sanaramse as dúvidas que eles tinham em relação ao tema. Também pude notar
que eles ficaram mais motivados a continuar a trabalhar com o tema de energia e
isso é muito bom, pois o próximo passo do nosso projeto, é a criação de um
dispositivo que funcione, utilizado uma das energias que nós apresentamos.
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Nos últimos meses, outubro e novembro, do ano de dois mil e quartoze, o grupo
realizo algumas intervenções na escola EENSA, com o principal objetivo finalizar o
projeto desenvolvido durante o ano e foi decidido que eu começaria a trabalhar na
outra turma da escola, devido a minha nova grade curricular desse semestre.
Dessas intervenções, eu pode participar somente de três, devido problemas de
saúde e meio que não conseguir chega a tempo na escola. Um dos tema dessas
intervenções foi a resolução de exercícios com o tema energia, onde o nosso
grupo resolveu algumas questões de vestibulares e do ENEM, nessa aula,
podemos notar que os alunos não levaram muito a serio, pois muitos ficaram
conversando, dormindo e de fones de ouvido e com isso fez com que a aula fosse
chata e desgastante para nós. As outras duas intervenções, o nosso grupo ficou
meio receoso de que a aula fosse igual a da última intervenção e assim pensamos
em levamos um simulador de java, que nele explicava, de forma interativa, a
mudança de energias, algumas curiosidades sobre o tema e por último explicar
como é feito um relátorio. Para a nossa surpresa, foi uma das melhores
intervenções que eu participei na escola, pois todos os alunos participaram da
aula, perguntando ou até mesmo dano algum relato deles mesmo, também

pedimos para que eles fizessem um relatorio final e trouxessem ele na próxima
intervenção. Após essa intervenção, eu percebi que uma das formas de motiva
alunos é leva algo que faça eles vivenciam no seu diaadia, como por exemplo o
simulador de energias, que mostrava como a energia mecânica era transformada
em energia elétrica. Com isso, nas próximas intervenções ou no ano de dois mil e
quinze, tentarei sempre trazer algum software ou curiosidade para chama a
atenção dos alunos e fazer eles participar mais aula. Esperamos concluir o nosso
projeto no mês de dezembro, do ano de dois mil e quartoze, com as duas últimas
intervenções que falta ainda.No mês de novembro, fui ao

VI SIEPE, onde

apresentei um pôster sobre a monitoria que faço com a professora Ângela e
também fui como Coautor do pôster que relatar sobre a metodologia que usamos
na escola EENSA. ambos trabalhos foi bastante elogiando, porém nenhum foi
premiado.
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